
Praktisera på Ibn Rushd! 

Om Ibn Rushd: 

Ibn Rushd Studieförbund är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla och har verksamhet 

över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar 

aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss 

i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, 

studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.  

Som ett studieförbund jobbar vi aktivt och ständigt med att stödja samt utveckla människors 

möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper 

stärks genom de möjligheterna som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag 

stödjer vi våra föreningar och deltagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att 

möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt 

marginaliserade grupper. 

Uppdrag: 

Ibn Rushd Distrikt Västra söker nu två praktikanter som vill jobba med projekt, utveckling och 

organisering kring vår verksamhet som sträcker sig allt från kultur till mänskliga rättigheter och 

demokrati. Vi ser därför att du som söker gärna har kunskaper om frågor som rör diskriminering, 

kultur, migration, politik och/eller socialt arbete.  Praktikanterna kommer att jobba tillsammans med 

verksamhetsutvecklaren på distriktet- en mycket dynamisk och flexibel roll som kommer spegla sig i  

praktikanternas arbetsuppgifter. Praktiken är öppen för alla, oavsett bakgrund eller orientering/ar 

och är obetald.  

Praktiken sker på vårt distriktskontor på Hisingsgatan 28 i Göteborg. Tiderna är flexibla, och vi 

erbjuder både 50 och 100 % praktikplats för den som söker, med startdatum 15 Augusti  och 

slutdatum 15 December. Om du vill praktisera hos oss som del av praktikkursen på universitetet går 

det att anpassa praktiken till detta.  

Praktiken ställer stort krav på flexibilitet och förmågan att hålla många bollar i luften. Mycket tid går 

till att planera, ringa runt och brainstorming, men även att utföra och arrangera aktiviteter. Vi vill 

därför att man är både kreativ och noggrann.  

Arbetsuppgifter: 

Komma på idéer kring aktiviteter och arrangemang 

Arrangera och planera aktiviteter och arrangemang 

Hjälpa till att söka projektmedel och hjälpa till att driva projekt 

Övriga arbetsuppgifter som kan komma uppstå under verksamhetsutvecklarens område 

Ansökan skickas in till: 

Aroma Abrashi 

Aroma.abrashi@ibnrushd.se 

0735-19 15 69 
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